
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/3/2021 פאר באלדיגע פארעפענטליכונג:

 

 

גאווערנאר קָאומאו מעלדט איבער פארענדיגונג פון לאגווַארדיע לופטפעלד'ס נייע דרויסנדיגע  
  ביליאן דאלארדיגע טראנספארמאציע 8גאסן נעטווארק אלץ טייל פון דעם לופטפעלד'ס 

  
פראיעקט צייכנט אפ די לעצטע עררייכונג אין לאגאווארדיע'ס גענצליכע רענאוואציע ביז היינט, נאך די  

  2020 אין יוני Bעפענונג פון טערמינאל 
  

נייע לופטפעלד גאסן נעטווארק עפנט זיך זעקס חדשים פריער פון פלאנירט, אין צייט פאר די זומער רייזע  
  ענדן זיך צוריק צו די הימלעןסעזאן אזוי ווי פאסאנזשירן וו
  

,  3ביז  19נייע בריקן פארקלענערן די נויט פאר טראפיק סיגנאלן וואס מאכן שווערע טראפיק פון  26
  פארבעסערנדיג די טראפיק פלוס ארום לאגווַארדיע

  
ן וועט  גאווערנאר מעלדט אז לאגווַארדיע'ס קאריערע צענטער פון די קַאונסעל פאר לופטפעלד געלעגנהייט

צו ווייטער העלפן קווינס איינוואוינער טרעפן דזשאבס ביי די   2025ווערן פארלענגערט פאר נאך פיר יאר ביז 
  נייע לאגווַארדיע לופטפעלד 

  
גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן איבער די עפענונג פון לאגווַארדיע לופטפעלד'ס נייע  

דרויסנדיגע געסער סיסטעם, ווערנדיג פארטיג זעקס חדשים פריער ווי פלאנירט און אין   Cטערמינאל 
ען צוריק צו פליהען אין  צייט צו פארבעסערן טראפיק ביי די ארבעט אין די יעצטיגע צייט ווען רייזנדע קומ 

ביליאן דאלארדיגע   8די עפענונג פון די געסער איז די לעצטע עררייכונג אין די אנגייענדע  די זומער.
'סטע יאר־הונדערט לופטפעלד ווי עס קומט  21טראנספארמאציע פון לאגווַארדיע לופטפעלד צו ווערן די 

  זיך פאר ניו יארק.
  

מיט די בעסטע טראפיק אנפירונג סיסטעמען און ווייניגער   --"א גענצליך איבערגעבויטע גאסן נעטווארק 
וועלן עס מאכן פיל גרינגער פאר רייזנדע וועלכע קומען אן מיט א קאר   --אינטערסעקשענס מיט סיגנאלן 

נדע טריט פאראויס מיטן  צו אנקומען צו די טערמינאלן אדער ּפַארקינג גַארַאדזש, זייענדיג א באדייט
האט גאווערנאר  שאפן א העכסט־קלאסישע רייזע ערפארונגע ביי א נייע לאגווַארדיע לופטפעלד",  

"צוזאמען מיט פלענער צו אויפבויען א באן "עיר־טרעין לאגווַארדיע", וואס וועט זיין די   קָאומאו געזאגט.
טאציע אויף שינעס צו מאנהעטן, און  לופטפעלד'ס ערשטע פארלעסליכע און שנעלע מאסן טראנספאר

מיט די נייע גאסן נעטווארק איז לאגווארדיע אויפן וועג צו ווערן איינס פון די מערסט צוגענגליכע  
  לופטפעלדער אין די לאנד." 

  
מיליאן דאלאר אין צוגאבליכע געלטער פאר די   1.5גאווערנאר קָאומאו האט אויך היינט געמאלדן איבער  

צוזאמען    –לופטפעלד געלעגנהייטן פאר די לאגווַארדיע קאריערע צענטער וועלכע וועט  קַאונסעל פאר
מיט עלמקָאר יוגענטליכע און ערוואקסענע אקטיוויטעטן און מיט געגנט הַאוזינג סערוויסעס  

(Neighborhood Housing Services, NHS פון קווינס )CDC –   ווייטער ברענגען געלעגנהייטן פאר
די קַאונסעל פאר   .2025ינוואוינער צו הנאה האבן פון דעם לופטפעלד'ס רענאוואציע ביז לאקאלע אי

לופטפעלד געלעגנהייט איז א נישט־פאר־רווח ארגאניזאציע וואס שטעלט צו לופטפעלד־פארבינדענע 



 

 

מינאריטעטן און   דזשאבס און באשעפטיגונג סערוויסעס פאר קווינס איינוואוינער, אריינרעכענענדיג 
  מענטשן וואס דארפן הילף. 

  
די ערשטע גרויסע נייע    -גאווערנאר קאומאו'ס חזון פאר א נייע און פאראייניגטע לאגווַארדיע לופטפעלד 

, נאך די  2015איז אנטפלעקט געווארן אין  -יאר  25לופטפעלד אין די פאראייניגטע שטאטן אין 
קאנסטרוקציע האט זיך אנגעהויבן אין   פאנעל. רעקאמענדאציעס פון דעם גאווערנאר'ס לופטפעלד ייעוץ

 B, איבערקומענדיג שטרויכלונגען גאר שנעל, אריינרעכענענדיג די עפענונג פון א נייע טערמינאל 2016
, א נייע עראפלאן  2018אין נאוועמבער  B, א נייע עראפלאן געביידע 2018גאראדזש אין פעברואר 

, די  2020רייזנדע זאל אין יוני  B, א נייע טערמינאל 2019פאר דעלטא אין אקטאבער  Gגעביידע 
, און די עפענונג פון די ערשטע טעקסי וועג אונטער א  2020אין אוגוסט  Aערשטע שטאפל פון עראפלאן 

מער פון האלב פון לאגווַארדיע פאסאנזשירן נוצן שוין יעצט נייע געיטס   .2021פיסגייער בריק אין מאי 
   און פעסיליטיס.

  
רעכנט   -איינס פון די גרעסטע פובליק־פריוואטע שותפות'ן אין די היסטאריע פון אוויאציע  -די פראיעקט 

אריין צו צו־ווארפן און ערזעצן אלע טערמינאלן און עראפלאן געביידעס חוץ פון די היסטארישע מארין 
פעראציעס וואס האט לופט טערמינאל, און דורכאויס די גאנצע צייט אנגיין מיט די פולע פליהען א 

  .2019און אין  2018אריינגערעכנט א רעקארד צאל פון פאסאנזשירן אין 
  

  פארענדיגונג פון די דרויסנדיגע גאסן נעטווארק
  

אין צענטער פון די חזון פאר א נייע לאגווַארדיע איז צו עפענען א פאראייניגטע לופטפעלד מיט צוויי נייע  
יט א צענטראלע זאל און א נייע, פשוט'ערע גאסן סיסטעם וואס ארבעט הויפט טערמינאלן פארבינדן מ

  בעסער וואס וועט ערלויבן פאר שנעלערע טראפיק באוועגונג.
  

מיליאן דאלאר צו נייע געסער/בריקן קאנסטרוקציע אלץ  625די ּפארט אויטאריטעט האט צוגעטיילט 
דאס  ביליאן דאלארדיגע לאגווַארדיגע לופטפעלט מאדערניזאציע פראיעקט.  8טייל פון די אלגעמיינע 

רעכנט אריין לאגווַארדיע געיטוועי ּפַארטנערס ארבעט אויף די מערב האלב פון די לופטפעלד ביי די נייע  
טא'ס רענאוואציע פון די גאנצע מזרח האלב פון די לופטפעלד צו ערזעצן  און דעל Bטערמינאל 

, וואס וועט פארענדיגט ווערן אין  Cמיט אן איינציגע נייע טערמינאל  Dאון  Cעקזיסטירנדע טערמינאלן 
  .2022מיטן פון 

  
אדערפעניש פאר  שטייענדיגע בריקן און טוהען עלימינירן די ב 15זעקס און צוואנציג נייע בריקן ערזעצן  

  19בעפאר די אנהויב פון די מאדערניזאציע פראגראם זענען געווען  לופטפעלד טראפיק סיגנאלן.
. נאכן פארענדיגן די מאדערניזאציע  Dאון  B, Cטראפיק סיגנאלן צו אנווייזן דרייווערס ביי טערמינאלן 

רוב פון די גאסן קרָאסינגס  ייבן.טראפיק סיגנאלן ערווארטעט צו בל 19פראיעקט זענען נאר דריי פון די 
אין דעם לופטפעלד וועלן פארמאכט ווערן און אנשטאט דעם אויפהייבן די טראפיק אויף בריקן, צומאל 

מיילן פון די נייע   8.4צו נאך מער פארבעסערן די טראפיק פלוס, וועלן די  ביז דריי שטאק הויך. 
  מיילן פון לופטפעלד געסער. 7.7די פאריגע  לופטפעלד געסער האבן מער און ברייטערע לעינס פון 

  
אזוי ווי גאווערנאר קאומאו האט געמאלדן לעצטע פרילינג, איז די קאנסטרוקציע אויף די געסער  

פארשנעלערט געווארן דורכאויס די מגיפה וויבאלד עס זענען געפארן ווייניגער קארן אין דעם לופטפעלד  
דאס האט אראפגעשניטן זעקס חדשים פון די פלאנירטע צייט צו   מגיפה, און 19-דורכאויס די קָאוויד

  פארענדיגן די פראיעקט.
  

די שטיקל פון די דרויסנדיגע געסער נעטווארק וואס ווערט געעפנט איז א טייל פון בערך איין מייל אין  
אין פארנט פון  לענג אויף צוויי נייע בריקן, באשטייענדיג פון אויבערשטע און אונטערשטע שטאק רָאודס, 



 

 

  וואס איז יעצט אונטער קאנסטרוקציע דורך דעלטא עירליינס. Cדי נייע טערמינאל 
  

  קַאונסעל פאר לופטפעלד געלעגנהייטן
  

די צוגעגעבענע געלטער פאר די קַאונסעל פאר לופטפעלד געלעגנהייטן וואס דער גאווארנאר האט 
  NJאון  NYמליאן דאלאר צוגעטיילט דורך די ּפָארט אויטאריטעט פון  1.4גאמאלדן איז אין צוגאב צו די 

ט עלמקָאר צו אוועקשטעלן די נייע שותפות מי 2018און עירליינס וואס דינען דעם לופטפעלד אין 
יוגענטליכע און ערוואקסענע אקטיוויטעטן און געגנט הַאוזניג סערוויסעס צו גיבן די פאלגנדע סערוויסעס  

  פאר לאקאלע איינוואוינער:

  הילף צו טרעפן ארבעט אין די לופטפעלד •
  דזשַאב אנטוויקלונג, סקילס טרענירונג און פראגראמען צו צוגרייטן פאר ארבעט •
עלינג, זיך צוגרייטן פאר אן אינטערוויּו און וויאזוי צו מצליח זיין ביים קאריערע קַאונס •

  ארבעט

  
נארטערן   107-20ביי   2019אפערירנדיג ארויס פון א נייע אפגעטיילטע אפיס געעפנט אין אפריל 

  376מענטשן און געגעבן פאר   3,575בּולעווַארד אין קאראנע, האט די קאריערע צענטער שוין געהאלפן 
  מענטשן פון קווינס. 245מענטשן ארבעט ביי דעם לאגווַארדיע לופטפעלד, אריינרעכענענדיג 

  
צו פארמערן די צוטריט צו   די פארבייטערונג פון די קַאונסעל'ס געלטער ווערט געגעבן מיט די מטרה

דזשאב געלעגנהייטן פאר לאקאלע איינוואוינער, סיי דורכאויס די רענאוואציעס און סיי דערנאך, און עס 
איז צווישן די פילע קאמיוניטי בענעפיטן וואס קומען פון די געלטער וואס גייען צו די עיר־טרעין  

  .2021ויסלויפן סוף יאר פון געלטער פאר די אפיס האט געזאלט א לאגווארדיע באן.
  

די קַאונסעל נעמט אויף קאנדידאטן פאר לופטפעלד ארבעט און גיבט זיי צוגרייטונג קַאונסעלינג, 
 קאריערע אריענטאציע און לערנט אויס סקילס פאר אינטערוויּוס און טעכניקן צו טרעפן דזשַאבס.

ס פון די קאמיוניטי צו זיכער מאכן אז די נייע  וועלן צולייגן זייער טיפע קענטעני NHSעלמקָאר און די 
קַאונסעל אפיס קומט אן צו אלע לאקאלע איינוואוינער וואס ווילן בענעפיטירן פון עקאנאמישע  

  לופטפעלד. LGגעלעגנהייטן וועלכע שפראצן ארויס ביי 
  

"די פארענדיגונג פון   ּפארט אויטאריטעט עקזעקיוטיוו דירעקטאר ריק קאטאן האט געזאגט,
מיילן גאסן איז די לעצטע זאך אויף א לאנגע ליסטע פון עררייכונגען   8.4לאגווַארדיע לופטפעלד'ס 

אאויפן וועג צו אויספירן גאווערנאר קאומאו'ס חזון פאר א נייע העכסט־קלאסישע לופטפעלד וואס וועט  
דאס איז די ערשטע  נייעסטע לופטפעלד. טראנספארמירן לאגווַארדיע צו ווערן די לאנד'ס בעסטע און

יאר און מיר זענען יאצט ווייניגער פון א יאר   25אינגאנצן נייע לופטפעלד אין די פאראייניגטע שטאטן אין 
די היינטיגע עררייכונג איז א גרויסע טריט צו די חזון פון א גענצליך נייע   אוועק פון איר פארענדיגונג.

  לאגווארדיע." 
  

"די פארענדיגונג פון לאגווַארידע   טאריטעט טשעירמאן קעווין ָא'טּול האט געזאגט,ּפארט אוי
לופטפעלד'ס דרויסנדיגע גאסן נעטווארק ווייזט ארויס אונזער איבערגעגעבנקייט צו פארבעסערן די רייזע  

ן ארום  ערפארונג פאר פאסאנזשירן ביי לאגווַארדיע לופטפעלד וועלכע וועלן קענען זיך גרינגער באוועג
דעם לופטפעלד אויף פארזיכטיג־פלאנירטע גאסן מיט ווייניגער טראפיק לייטס און ברייטערע לעינס וואס  

גרינגערע באוועגונג ארום דעם לופטפעלט איז א  וועלן פארמינערן טראפיק פארשפעטיגונגען.
  זנדע." יסודות'דיגע חלק פון אונזער מטרה צו ברענגו א העכסט־קלאסישע ערפארונג פאר ריי

  
מענעדזשינג דירעקטאר פון דעלטא'ס ניו יארק קארּפָארעיט ריל עסטעיט רייען מַארצּולָאו האט 

"די היינטיגע עפענונג פון די נייע לופטפעלד געסער צייכנט אפ נאך א וויכטיגע עררייכונג אין די   געזאגט,



 

 

די פארבעסערונג פון לאגווַארדיע'ס געסער  קאנסטרוקציע פון דעלטא'ס נייע היים אין קווינס.
אינפראסטראקטור איז א קריטיש־וויכטיגע באשטאנדטייל פון די אלגעמיינע רענאוואציע פראיעקט, ווייל  

א   מיר ווילן זיכער מאכן אז אונזערע פאסאנזשירן זאלן האבן א גלאטע רייזע פון און צו דעם לופטפעלד.
און פרויען אין די ניו יארק קאנסטרוקציע ביזנעסער פארן אונז העלפן  דאנק פאר די וואונדערליכע מענער 

מיר זענען   צו ענדיגן אונזערע געסער בערך זעקס חדשים פאר עס איז פלאנירט געווארן אין אנהויב.
דאנקבאר פאר די פארט אויטאריטעט'ס שותפות אינעם מאכן די עפענונג פון די נייע גאסן היינט א  

  מציאות." 
  

"די צוגעיאגטע   נס באראו ּפרעזידענט דאנאווען ריטשארדס דזשוניאר האט געזאגט,קווי
פארענדיגנוג פון לאגווַארדיע'ס נייע דרויסנדיגע גאסן נעטווארק מאכט דעם לופטפעלד א פיל מער  
צוציהענדע טראנספארטאציע אפציע דורכן ערמעגליכן פאסאנזשירן אריינצוקומען, ארויסצוגיין און  

די פארענדיגונג פון די געסער, צוזאמען מיט די פארלענגערונג  דעם לופטפעלד שנעל און גרינג. ארומגיין
פון געלטער פאר די קַאונסעל פאר לופטפעלד געלעגנהייטן'ס לאגווַארדיע קאריערע צענטער, זענען  

א פראיעקט וואס  ביליאן דאלארדיגע רענאוואציע פון לאגווַארדיע,  8ריזיגע עררייכונגען אין די מאסיווע 
  STEMהאט שוין א טובה געטוהן מיט אונזער באראו דורכן שאפן דזשַאבס, סקַאלערשיּפס און 

די פראיעקט טוט גאר אסאך פארשטערקערן אונזער בארָאו'ס  פראגראמען פאר די לאקאלע קאמיוניטי.
מיליאן מענטשן   2.4עקאנאמישע מעגליכקייט זיך צו פארמעסטן און שטארק הנאה האבן פון די קרוב צו 

  פאר וועם קווינס איז א היים." 
  

עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון די קַאונסעל פאר לופטפעלד געלעגנהייטן ענדרּו קעמּפבעל האט 
"א דאנק די אינוועסטירונגען פון די ּפארט אויטאריטעט, וועט די קַאונסעל ווייטער צושטעלן   געזאגט,

די   עס גראד צו די קאמיוניטיס נעבן די לאגווַארדיע לופטפעלד.דזשַאבס און באשעפטיגונג סערוויס
די   אינוועסטירונג איז קריטיש אין אזא צייט ווען אזויפיל האבן נישט גענוג ארבעט און מוטשענען זיך.

קַאונסעל'ס לאגווַארדיגע קאריערע צענטער וועט ווייטער זיכער מאכן אז עס איז דא א געלעגנהייט פאר  
   ר צו פארזיכערן ארבעט און צו צוגעבן א חלק צו די ארטיגע עקאנאמישע ערהוילונג." איינוואוינע

  
עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון געגנט הַאוזינג סערוויסעס פון קווינס יָאוזעלין גענַאו עסטרעלא האט  

פון קווינס איז פרייליך מיט די ארבעט וואס די לאגווַארדיע קאריערע צענטער האט   NHS"די  געזאגט,
וזאמען האבן מיר  צ געטוהן צו פארבעסערן די לעבן פון אונזערע שכנים דורכאויס די לעצטע דריי יאר. 

לופטפעלד און   LGגעגעבן פאר טויזנטע קווינס איינוואוינער פארשידענע דזשַאב עפענונגען ביי די נייע 
  19-אונזערע שכנים, באזונדערס דורכאויס די קָאוויד אריינגעשיינט א שטראל פון האפענונג פאר

די לאגווַארדיע קאריערע צענטער אלץ א אזוי ווי מיר קוקן ארויס צו עקאנאמישע ערהוילונג, דינט  מגיפה.
איך דאנק די ּפארט אויטאריטעט פאר זייער אנגייענדע   בריק פון געלעגנהייטן פאר אונזערע שכנים.

פארלעסליכקייט און שטיצע אזוי ווי אונז טוהען ווייטער ארבעטן מיט די קאמיוניטי צו שאפן  
פטיגונג געלעגנהייטן, עקאנאמישע אנטוויקלונג שטאנדהאפטיגע קאמיוניטיס וואס קענען באקומען באשע

  וואס נעמט אריין יעדן און טרענירונג פראגראמען." 
  

עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון עלמקָאר יוגענטליכע און ערוואקסענע אקטיוויטעטן סַא'אידע דָאנסטאן  
יאר, זענען מיר פול מיט  "אזוי ווי מיר ארבעטן ווייטער זיך צו ערהוילן פון די פארגאנגענע האט געזאגט, 

האפנונג פאר אונזערע קאמיוניטי מיטגלידער אזוי ווי מיר אדרעסירן באשעפטיגונג געלעגנהייטן מיט  
די איבערגעגעבנקייט צו ווייטערדיגע געלטער פאר די   .NHSאונזערע שותפים ביי די קַאונסעל און ביי די 

ניטי וואס איז פאררעכנט געווארן אלץ די  קאריערע צענטער איז אן איבערגעגעבנקייט צו א קאמיו
  ." 19-צענטער פון די צענטער פון קָאוויד

  
  לאגווַארדיע רענאוואציע פלאן



 

 

  
האט גאווערנאר קאומאו צום ערשטן מאל אנטפלעקט זיין חזון פאר די ברייטע רענאוואציע פון   2015אין 

לופטפעלד צושטעלן א העכסט־  LGאונטער זיין פלאן, וועט א אינגאנצן נייע  לאגווַארדיע לופטפעלד.
ע  'סטע יאר־הונדערט פאסאנזשיר ערפארונג, זייענדיג אויסגעשטעלט מיט מאדערנ21קלאסישע, 

געשעפטן, שענסטע און בעסטע ארכיטעקטור, ברייטערע געיט פלעצער און א פאראייניגטע טערמינאל  
ביליאן דאלארדיגע פראיעקט, פון וועלכע צוויי דריטל ווערט געצאלט דורך פריוואטע   8די  סיסטעם.

די וואך אין  פינאנצירונג און עקזיסטירנדע פאסאנזשיר שטייערן, האט זיך אנגעהויבן פיר יאר צוריק  
2016.  

  
האט די ּפארט אויטאריטעט'ס בָאורד ָאוו קָאמישאנערס אפיציעל  2019אזוי אויך אין אקטאבער פון 

'ס זעלבסטשטענדיגע FAAבאשטעטיגט די געלטער וואס פעלט זיך אויס, און עס ווארט אז די 
מיט   .LGAיע עיר־טרעין ענווייראמענטאלע איבערבליק זאל זיך ענדיגן, כדי צו קענען בויען די ני 

אויפן וועג צו   LGAגאווערנאר קאומאו'ס וויכטיגע שטיצע, איז די לאנג־ערווארטעטע עיר־טרעין 
אויפגעשטעלט ווערן אויף איר פלאץ אין א נייע העכסט־קלאסישע לופטפעלד וואס וועט מער נישט זיין די  

עיר־  ע שטאטן וואס האט נישט קיין באן. איינציגסטע גרויסע לופטפעלד אויפן מזרח פון די פאראייניגט
וועט פארבינדן די לופטפעלד מיט א נייע באן־סטאנציע ביי ווילעטס ּפוינט, און עס וועט   LGAטרעין 

ברענגן דערצו אז רייזנדע זאלן נישט קומען מיט זייערע קארן און אזוי פארמינערן שווערע טראפיק און  
  לופט פארפעסטיגונג פון גאז.

  
ביליאן דאלאר ווערט פון   10געמיין איז די לאגווַארדיע פראיעקט ערווארטעט צו אויפטרייבן אין אל

האלטנדיג  ביליאן דאלאר אין וועידזשעס אין די לעבן פון די פראיעקט.  2.5עקאנאמישע אקטיוויטעטן און 
ע לופטפעלד  און דעּפַארטשּור זאל, האט שוין לאגווַארדיג Bביים עפענונג פון די נייע טערמינאל 

קאנטראקטן מיט סערטיפייד ביזנעסער וואס די אייגנטימער זענען מינאריטעטן אדער פרויען, אדער ווי  
ביז היינט האט די פראיעקט שוין   ביליאן דאלאר. 1.8, שוין אריבערגעגאנגען MWBE -עס ווערט גערופן 

  ביזנעסער. MWBEפון  פראצענט אנטיילנעמונג  30נאכגעקומען גאווערנאר קאומאו'ס ציהל פון  
  

לופטפעלד, טוט די ּפארט אויטאריטעט   LGנאכפאלגנדיג גאווערנאר קאומאו'ס חזון פאר א גענצליך נייע 
ארבעטן צוזאמען מיט לאקאלע ערוויילטע אינסטאנצן, פארמישטע פארטייען און קווינס איינוואוינער צו  

וואס זוכן ארבעט נוצן אויס די נייע  'ס און מענטשן MWBEזיכער מאכן אז לאקאלע ביזנעסער, 
זינט די אנהויב   געלעגנהייטן אלץ טייל פון לאגווַארדיע לופטפעלד'ס רענאוואציע און עקאנאמישע וואוקס.

מיליאן דאלארדיגע קאנטראקטן געשאנקן געווארן פאר   700פון די פראיעקט, זענען שוין מער פון 
  וינס.לאקאלע ביזנעסער וואס זענען באזירט אין קו 

  
האט גאווערנאר קאומאו געמאלדן איבער די עפענונג פון די נייע קַאונסעל פאר  2019אין אפריל 

( אפיס אין קאראנע, בשותפות מיט צוויי קאמיוניטי־באזירטע CAOלופטפעלד געלעגנהייטן )
אר שטעלט צו לופטפעלד־פארבינדענע באשעפטיגונג און דזשאבס סערוויסעס פ CAO ארגאניזאציעס.

האט זיך די   2019אין דעצעמבער  מינאריטעטן און פאר קווינס איינוואוינער וועלכע דארפן הילף.
פערמאנענטע לאגווַארדיע רענאוואציע אפיס געעפנט פאר די פובליק, צושטעלנדיג לופטפעלד־ 

פארבינדענע באשעפטיגונג און דזשאבס סערוויסעס פאר מינאריטעטן און קווינס איינוואוינער וועלכע  
  דארפן הילף.

  
אויך אריינגעגאנגען אין א שותפות מיט ווָאן   די ּפארט אויטאריטעט פון ניו יארק און ניו דזשערסי זענען

פולע שכר לימוד  11קאלעדזש פון ערָאנָאוטיקע און טעכנאלאגיע אין קווינס און אויסגעצאלט 
די לאגווַארדיע   סקַאלערשיּפס פאר סטודענטן פון ללאקאלע קאמיוניטיס צו גיין אין ווָאן קאלעדזש. 

נגעשטעלט מיט די קווינס פובליק לייברערי צו צושטעלן א  רענאוואציע פראגראם האט זיך אויך צוזאמע
STEM   עדזשּוקעישען פראגראם פאר לאקאלע מידל־סקּול סטודענטן, און איז ערווארטעט צו אנהויבן די



 

 

  דריטע יאר די זומער.
  

'סטע יאר־הונדערט ערפארונג וואס קומט זיך פאר  21די נייע פאראייניגטע לופטפעלד וואס ברענגט די 
 יו יארקער ווערט געבויט אין די צייט וואס די פליגער פארן ווי געהעריג ביי די שטייענדיגע לופטפעלד.נ

אזוי ווי נייע פעסיליטיס ווערן פארענדיגט, ווערן עלטערע פעסיליטיס צו־ווארפן, פארזיכערנדיג אז די  
נע צייטן פון קאנסטרוקציע  אפילו אין די מערסט־פארנומע לופטפעלד פארלירט קיינמאל נישט קיין פלאץ.

  19-האט לאגווַארדיע ווייטער אהערגעשטעלט נייע רעקארד צאלן פון פאסאנזשירן בעפאר די קָאוויד
מערסט־פארנומענע טעג אויפן רעקארד איז פארגעקומען דורכאויס   12אכט פון די לופטפעלד'ס  מגיפה.

האט   2019אין  יז געווען אין ביים שפיץ.ווען ארבעט אויף טערמינאל און געסער א 2019די זומער פון  
פראצענטיגע וואוקס מער פון די פריערדיגע   3.1מיליאן פאסאנזשירן, א  31לאגווַארדיע געדינט מער פון 

  .2018רעקארד פון די צאל פאסאנזשירן אין 
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